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bideak zabalduz 
betiko pozari. 
 
Maitasun ta zuzentasunez dezagun 
lortu anaien askatasun 
badator-eta Jaunaren betiko egun: 
hor dugu, distiratsu egunsentiko argitasun. 
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—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona munduko 

pekatua kentzen dauana: zoriontsuak Jaunaren ma-
haira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, baina 

esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
1. Ogi hau jaten dauanak izango dau bizia. 
  Kaliz hontan aurkitzen da Jainko-odol guztia: 
R/.  Hor dogu janaria ta hor gure edaria. 
 
2. Jaungoikoak deitzen gaitu: bera dogu janari. 
  Beragan dogu aurkitzen osasuna ugari. 
R/. Zelan begiratzen deutson Jainkoak gizonari! 
 
3. Danok gaur jaten badogu ogi bat mahai batean 
  ezin izan gorrotorik gaurtik gure artean. 
R/. Alkar maitatu dagigun Jesusen izenean. 
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R/. Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jau-
naren Aita. 
 
DAMU OTOITZA 
 

Ez dogu ikusten gure bizia Jesus Jaunarena 
lango oso-osokoa, Aitari begira egina, eta hari 
egunero eskertua. jo daigun, ba, haren errukira, 
damuz: 
 
—Jesus Jauna, Jainkoagandiko barri on zaitu-

guna, erruki, Jauna. 
—Jesus Jauna, zure bizitzan zintzoa izan zaiako-

zana, Kristo, erruki. 
—Jesus Jauna, guretzat eredu eta adore-emoile 

zarana, erruki, Jauna. 
 
 
Aintzarako oharra 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama do-
gun Jainkoa; jai-giroan gura gaituana: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Eske-batzea kristau alkartearen ezaugarrietako bat 
da: behartsuen ardurea daukala adierazten dau ho-
rrela. Urritasunean areagotu beharra dago gure gas-
tuei aurre egiteko eta behartsuen ondoan izateko. 
Eta, gehiago: Jainkoari gure esker ona agertzeko. 
 
 
ESKARIAK 
† Bizia dogun erregalua eskertzen bizi izan nahi 
dogulako joko dogu, otoitzean eta eskale, Jain-
koagana: 
 
—Elizearen alde: bizitza honetan estu eta larri 

dabizanen ondoan egon daiten harei adore 
eta itxaropena emoten, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Barri Onaren zabalkuntzan euren bizia arris-

kuan jarten dabenek gu guztion miresmena 
eta laguntzea izan daien, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Zer sinisten daben ere ez dakiela sinistunei 

barre egiten deutsenen alde: euren bizitzea-
ren zentzuan sakondu daien, bizia eskertze-
raino heldu arte, eskatu deiogun Jaunari. 
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gorde ni zeure hegoen kerizpean. 
Nik, barriz, zuzena nazala,   
zure aurpegia dot ikusiko,  
iratzartzean zure presentziaz naz aseko. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaia 
Ba ete dago bizia emoteraino heltzeko arrazoirik? Zeren alde 
urten daiteke bizia bera ere arriskuan jarteraino? Merezi ete 
dau ezeren alde bizia emoteak? Zergaitik emongo zeuke bi-
zia? 
 
Makabearren bigarren liburutik     (2 M 7, 1-2. 9-14) 
  
 Egun hareetan, zazpi anaia atxilotu ebezan euren ama-
gaz. Legeak galerazota eban txarrikia jatera behartu gurarik, 
idi-zainez egindako zartailuz zigortu ebazan Antioko erre-
geak. 
 Anaia zaharrenak, danen izenean berba eginez, esan 
eban: «Zer itauntzen deuskuzu? Zer jakin gura dozu gugandik? 
Prest gagoz hilteko, gure asaben legeak hausi baino lehen». 
 Bigarren anaiak ere, azken arnasea emotean, esan eban: 
«Zuk, gaizkile maltzur horrek, oraingo bizia kentzen deus-
kuzu; baina munduaren Erregeak betiko bizirako biztuko gaitu 
beraren legeakaitik hilten garanok». 
 Gero, irainka eta iseka egiten hasi ziran hirugarrenari; 
mihina atarateko eskatu eutsoenean, behingoan atara eban 
eta eskuak ere luzatu ebazan kementsu. Eta esan eban gizon 
lez: «Jainkoak emon eustazan gorputz-atal honeek beraren 
legeakaitik gitxitzat daukadaz; eta ziur nago Beragandik har-
tuko dodazala barriro». Harriturik gelditu ziran erregea eta 
beronegaz ziranak gaztearen ausardiaz, huskeriatzat ebazan-
eta oinaze-minak. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

†  Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko 
32. domeka honetako elizkizunera. Liturgia ur-
tea amaitzear, hauxe aurkitu geike gaurko litur-
gian: Jesusen jarraitzaile lez besteen alde bizia 
galtzeak, edo emoteak, merezi dauala; ez da-
lako bizi hori galtzen, bere betera heltzen 
baino. Horixe litzateke Jainkoari bizia esker-
tzeko erea: inoren alde emotea. 
Ba dakigulako zenbat ezbai eta bestetarako 
zenbat dei hartzen doguzan egunero, beha-
rrezko dogu otoitzean alkartzea, eta hantxe al-
kar adoretzea. Goazen! 
 
 
Sarrera-abestia 
Aita baten semeok, 
sinismen bakar bat dogunok, 
anai artean batu garanok, 
kantuz gatoz, 
kantuz zugana, Jauna. 

Seme gara, bai, baina 
seme izaten ba ete dakigu? 
Anai gara, bai, baina 
anai izaten ba ete dakigu? 
Seme izatera, anai izatera, Jauna, 
heldu nahi dogu. 

 
Agurra 
 
† Bizitzearen iturri dogun Jainkoa 
eta haretan eredu dogun Jauna 
eta haren betetzaile dogun Espiritu santua 
ozenki goretsi daiguzan. 
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OTOITZA 
 
Bizitzan jarri nozu, Jauna, 
bizi guztien iturburu zaran horrek 
eta bizi hori eskertzea jakin gura izango neuke 
hain dohai handi honegaz zer egin jakiteko. 
 
Ez dot alperrik galdu gura, Jauna, 
ahalik eta ondoen bete baino; 
eta hori egiteko, ba daukadaz inguruan 
gura beste dei, eredu eta ormagiri… 
 
Gehien beteten nabenak dira 
bizia emotera bultzatzen nabenak, 
holan egindakoa bere betera helduko dala-ta. 
Ez naiala, ba, Jesusi jarraitzetik ezerk aldendu. 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Azkenerako abestia 
 
ALKARTUTA GOAZEN 
aurrera kantari 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa: 

Sal 16, 1. 5-6. 8 eta 15 
 

 
 

R/. Esnatzean zure aurpegiaz aseko naz, Jauna. 
 
Entzun, Jauna, nire justizia eskea,  
aditu nire deadarra; 
makurtu belarria nire otoitzera:  
ez dot engainurik ezpanetan.  R/. 
 
Sendo ditut oinak ezarritako bideetan,  
ez dira aldendu nire urratsak zure arrastotik.  
Deika nozu, Jainko, erantzuten deustazu-eta; 
bihurtu nigana belarria, entzun nire berbea. R/. 
 
Zaindu nagizu begi-ninia lez,  
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—Ume eta gazteek eredu onak izan daiezan bizi-
tzan zehar ibilten ikasi daien, eta bizia emo-
teko prest egoteraino heldu daitezan, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Sinisten dogula dinogunon alde: barri Onaren 

bidetan bizi izan gaitezan, bizia aintzat har-
tuz eta eskertuz, eskatu deiogun Jaunari. 

 
 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
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 Ha hil zanean, oinaze berberaz torturatu eben lauga-
rrena. Hiltzear egoala, esan eban: «Merezidu dau giza eskuz 
hilteak, Jainkoak berbizteko itxaropena emoten deuskunean. 
Zuk, ostera, ez dozu bizirako berbizterik izango». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaia 
Sinismenaren zabalkundeak hainbeste oztopo aurkitzen dauz; 
otoitzaren eta alkartasunaren beharra dauka. Ikasi daigun 
alkar adoretzen otoitzaren indarrez. 
 
San Paulo Apostoluak Tesalonikarrei egindako bigarren gu-
tunetik    (2 Ts 2, 16—3, 5) 
 Senideok: Jesu Kristo gure Jaunak berak eta Jainko gure 
Aitak —maite izan gaituanak eta betiereko kontsolamendua 
eta holako itxaropen zoriontsua doan emon deuskuzanak— 
bete zagiezala adorez eta sendotu, ona dan guztia egitez eta 
berbaz burutzeko. 
 Gainerakoan, senideok, egizue otoitz gure alde, Jaunaren 
mezua bizkor zabaldu daiten eta danek ospez onartu dagien, 
zuek onartu zenduen lez. Egin otoitz ere guk onik urten dagi-
gun jente oker eta gaiztoakandik, ez dira-eta danak leialak. 
Jauna, ostera, leiala da; Berak sendotuko zaitue eta gaiztoa-
kandik gordeko. Zuei jagotsuenez, guk agindutako guztia egi-
ten dozuen konfiantza emoten deusku Jaunak, baita egiten 
jarraituko dozuena ere. Jaunak zuzendu dagizala zuen biho-
tzak Jainkoa maitatzera eta Kristoren itxaropenean irautera. 
 

Jaunak esana 

 
Ebanjelioa 
Ukatu daiteke berbizkundea, haren aldekoei ba-
rre eginez eta bizia seme-alabentzako ondasu-
nak pilatzen emon… Merezi dau? Ea ebanjelioan 
zer aurkitzen dogun. Egin deiogun harrerea Ale-
luia abestuz, zutunik. 
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Jesu Kristoren Ebanjelioa San Lukasen liburu-
tik     (Lk 20, 27-38) 
  

 Aldi haretan, saduzear batzuk hurreratu ja-
kozan Jesusi (saduzearrek ez dabe onartzen hil-
dakoak biztuten diranik). Eta [itaundu eutsoen: 
«Maisu, Moisesek idatzi euskun: "Norbaiti anaia 
ezkondua seme-alaba barik hilten bajako, ez-
kondu bedi alargunagaz, anaiari ondorengoa 
emoteko". Baziran, bada, zazpi anaia. Zaharrena 
ezkondu eta seme-alaba barik hil zan. Bigarrena 
eta hirugarrena alargunagaz ezkondu ziran, eta 
zazpiak bardin. Eta danak seme-alaba barik hil 
ziran. Azkenik, hil zan emakumea ere. Biztuera-
koan, zeinen emazte izango da, zazpiek izan 
eben-eta emazte?»] 
 Jesusek erantzun eutsen: «Mundu honetan 
gizon-emakumeak ezkondu egiten dira; baina 
datorren munduan eta hildakoen biztueran 
parte hartzeko Jainkoak gai aurkituko dituanak, 
gizaseme nahiz emakume, ez dira ezkonduko; 
izan ere, ez daitekez hil, aingeruak lez dira-eta 
eta Jainkoaren seme-alaba, biztueran parte da-
ben ezkero. Gainera, hildakoak biztuten dirala 
Moisesek berak adierazoten dau, sutan egoan 
sasiaren pasartean, Jaunari “Abrahamen Jainko, 
Isaaken Jainko eta Jakoben Jainko” deitzen deu-
tsanean. Ez da hildakoen Jainkoa, biziena baino, 
danak bizirik dagoz-eta Harentzat». 

Jaunak esana 


